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Odpověď na žádost o informace
Vážená paní-, vážená paní-,
dne 17.05.2019 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen

„OCP MHMP“) Vaší žádost o informace k plánovanému projektu rekultivace Lobkovické
zahrady; jednotlivé dotazy konkrétně zní:

1) Jaký je rozpočet plánovaného projektu rekultivace Lobkowiczké zahrady, propojení zahrad,
obnovení cest a nové budovy zázemí pro zahradní techniku a WC ve Velké strahovské
zahradě?
2)

Kdo projekty schválil, jaké je číslo usnesení a přesné znění usnesení, případně v jaké

schvalovací fázi projekty jsou a jaká jsou čísla jednací?
3)

Kdo bude projekt financovat (respektive bude to pouze magistrát)?

4) Která firma připravila projekt a které firmy mají projekt realizovat (pokud již v tomto
ohledu proběhlo nějaké výběrové řízení)?

5) Prosíme o poskytnutí dendrologických posudků k již poraženým stromům v březnu 2019 —
včetně stromů z vymýceného lesa v Kinské zahradě, jak bylo shbeno na besedě 24.04.2019.
6) Dále žádáme o dendrologické posudky k těmto dalším stromům, které jsou označeny

stejným způsobem jako stromy, které již v byly vymýceny: 003225, 003243, 004166,
003262, 003260. 003328, 003350, 004215.
7)

Prosíme o poskytnutí informace, kdo přímo je zodpovědný za kácení dřevin v Kinské
zahradě (pozemky p.č. 3152/3 a 3152/4) a sdělení v rámci jakého projektu kácení probíhá.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 11001 Praha [
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
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Kontaktní centrum: 12 444, fax 236 007 157
E-maíl: postagwprahafu, ID DS: 48ia97h

Kácení proběhlo na území EVL vyhlášené z důvodu ochrany populace roháče velkého.
Existuje souhlas orgánu ochrany přírody k provedeným zásahům (116 5 45c odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb.? Pokud ano, žádáme o jeho zaslání.

K jednotlivým výše uvedeným dotazům Vám sdělujeme následující:
1) Dokumentace plánovaného projektu obnovy Lobkovické zahrady je ve fázi rozpracovanosti,
takže zatím není možné sestavit rozpočet. Pro zpřístupnění zahrady, mhmující odstranění
černých staveb, propojení cest a nových výsadeb jsou předpokládané náklady ve výši 16 mil. Kč
a pro vybudování zámmí údržby a veřejných WC jsou předpokládané náklady ve výši 17,5 mil.

Kč.
2) Realizace projektů byla schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/ 17 ze
dne 28.02.2019. Do tohoto usnesení je možné nahlédnout zde:

htth/zastupitelstvo.praha.cu/ina20 14/tedusndctail.aspx?id=5542l 6
3) Projekty i jejich realizaci fmancuje pouze hlavní město Praha.
4)

Projektové dokumentace zpracovávají dodavatelé vybraní ve výběrovém řízení, a to:
Obnova Lobkovické zahrady — NEW VISIT s.r.o., Vrchlického 834/24, 500 02 Hradec Králové,

IČ: 25268635
Revitalizace a zpřístupnění vinice — Ing. arch. Jaromír Kosnar, Skupova 9, 169 00 Praha 6 —

Břevnov, IČ: 13811941
Zázemí údržby a veřejné WC — AND spol. s r.o., Petra Bezruče 925/25, 182 00 Praha 8, IČ:

40767141.
5) Požadované dendrologické posudky jsou obsaženy v příloze této odpovědi
6) Dcndrologické posudky k označeným stromům v Lobkovické zahradě jsou obsaženy v příloze
této odpovědi. Tyto stromy nejsou určeny k pokácení, byly označeny jako záchytné body pro

lepší orientaci arbor'Lstů v terénu a/nebo pro provedení arbor'stických ošetření.
7) Kácení dřevin v Zahradě Kinských na části pozemku v Ořechovém sadu proběhlo 2 části z
provozně-bezpečnostnich důvodů a z části z důvodu obnovy vegetačních prvků. Obnova
probíhá podle projektové dokumentace nazvané „Obnova Zahrady Kinských v Prazx: 5 —
Vegetační prvky zahrady a koncepce jejich obnovy — Obnova lokality B“, vypracované Ing.
arch. Magdalenou Dandovou v září 2018 a přímo navazuje na předchozí etapy obnovy zahrady
započaté v roce 1999.
„Osoba přímo zodpovědná“ za kácení není určena žádná, nicméně předmětnou realizaci obnovy
včetně kácení řeší v plném rozsahu paní Ing. Pavla Čcšková — specialistka městské zeleně OCP

MHMP.
Souhlas k provedení zásahu dle ustanovení % 45c odst. 2 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydán nebyl, neboť podle daného ustanovení se
postupuje jen tehdy, není-lí EVL již chráněna formou vyhlášení přírodní památky či přírodní
rezervace. Provedený zásah byl řešen V rámci řízení sp.zn. S-MHMP 1366128/2018, o vydání
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povolení ke kácení určených dřevin a o vydání souhlasu k činnostem a zásahům v předmětné
lokalitě a bylo v něm vydáno rozhodnutí č.j. MHMP 1849536/2018 ze dne 14.11.2018, kterým
OCP MHMP jako orgán ochrany přírody povolil kácení vc výroku tohoto rozhodnutí uvedených
dřevin a zároveň byl udělen souhlas k činnostem & zásahům dle ustanovení „5 44 odst. 3 zákona
č. 114/ 1992 Sb. (v povolení je uveden 1 buk lesní s obvodem kmene 2480m, který nebyl kácen,
protože se ještě před kácením rozlomil při vichřici, spadl a nevratně poškodil i několik okolních
stromů). Toto rozhodnutí rovněž přikládáme v příloze.
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